
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
   29.01. 2018 
 

            м. Дніпро №    32    /0/212-18 

 
 
Про участь у  ІІ фінальному (очному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу винахідницьких  
і раціоналізаторських проектів  
еколого-натуралістичного напряму 
 

Відповідно до  листа Міністерства освіти і науки України від 09 січня 
2018 року № 3-32 “Про проведення  фінальних етапів всеукраїнських 
конкурсів”, керуючись наказом департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації від 18 січня 2018 року № 11/0/212-18 “Про затвердження 
Плану обласних та участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-
масових заходах дітей та учнівської молоді на 2018 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти  на 2018 рік (обласних 
та всеукраїнських)”, враховуючи наказ Національного еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді від 10 січня 2018 року №2 
“Про підсумки заочного етапу Всеукраїнського конкурсу “винахідницьких і 
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (16-23 роки)”, 
з метою виявлення та залучення учнівської молоді до експериментальної, 
дослідницької роботи в галузі природничих наук 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської  молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф. вжити організаційних заходів щодо формування делегації 
Дніпропетровської області  з числа переможців І відбіркового (заочного) для 
участі у ІІ фінальному (очному) етапі Всеукраїнського конкурсу 
винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 
напряму (далі - Конкурс) на базі Національного еколого-натуралістичного 
центру   учнівської   молоді   в  м. Київ   з  31 січня   по  02  лютого    2018 року  
(за згодою батьків відповідно до особистих заяв) (додаток 1). 
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2. Провести інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності під час 
перебування дітей у дорозі та під час проведення заходу. 

3. Покласти  відповідальність за життя та здоров’я дітей в дорозі та під 
час проведення заходу на супроводжуючих осіб. 

4. Керівникам  управління освітою (за згодою): директорові департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради Сушко К.А., виконуючому 
обов’язки начальника відділу освіти, молоді та спорту Дніпровської 
райдержадміністрації Іванову О.О., відділу освіти  Марганецької міської ради 
Кострикіній В.В.: 

4.1. Сприяти участі учнів, вихованців  закладів освіти області у 
вищезазначеному Конкурсі.  

4.2. Покласти відповідальність за життя та здоров’я дітей в дорозі та під 
час проведення заходу на супроводжуючих осіб. 

4.3. Провести інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності під час 
перебування учнів в дорозі та під час проведення заходу. 

5. Провести фінансування за рахунок коштів КЗО “ОЕНЦДУМ” по 
КПКВК 0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти” відповідно до 
затвердженого кошторису (додаток 2).  

6. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
завідувача сектору позашкільної освіти та виховної роботи Федорченко К.Є., 
контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної 
середньої освіти Середню В.Г. 
 
 
 
 
Директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації                                  О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 

  
 
 
 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти і  
науки облдержадміністрації 
від  29.01. 2018  №   32  /0/212-18                  
 

СПИСОК 
делегації Дніпропетровської області  з числа переможців І відбіркового 

(заочного) для участі у ІІ фінальному (очному) етапі Всеукраїнського конкурсу 
винахідницьких і раціоналізаторських проектів 

 еколого-натуралістичного напряму  
 

Прізвище, 
ім’я, 

по-батькові 

Назва закладу/клас Категорія 

КЛИМЕНКО 
Сергій 

Сергійович 

учень 11 класу комунального закладу 
“Партизанська середня загальноосвітня 
школа”, вихованець комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровської районної ради; 

Інженерні 
науки 

КАЛГА 
Костянтин 
Вікторович 

учень 10 класу комунального закладу 
“Обухівська загальноосвітня школа №1”, 
вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради; 

Екологічно-
безпечні 

технології та 
прикладна 
екологія 

МОЗЕНБАХ 
Антон 

Едуардович 

учень 10 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради, вихованець 
комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”; 

Ресурси 
енергозбереже

ння 

ЛАЖЕ 
Катерина 
Романівна 

учениця 11 класу Природничо-математичної 
школи №11, вихованка міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської 
молоді виконкому Марганецької міської ради 

Сільськогоспо
дарське 

дослідництво 
та 

винахідництво 
 

Керівник групи:  
КОЛЄСОВА Валентина Григорівна, керівник гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради.  
 
Завідувач сектору 
позашкільної освіти та виховної роботи          К. Є. ФЕДОРЧЕНКО 


